Quyền Tu chính án Thứ nhất để tập hợp một cách hòa bình và tham gia tự do ngôn luận là điều
tối quan trọng. Những người muốn làm vậy cần được phép nói lên quan điểm của mình mà
không bị người khác tước đoạt bằng cách thực hiện hành vi phạm tội.
Nếu quý vị đang biểu tình, hãy làm như vậy một cách hòa bình và nhớ những điều sau:
• Nhận thức về môi trường xung quanh quý vị và hành động của những người quanh quý
vị. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn, hãy rời đi.
• Báo cáo mọi hành vi phạm tội bằng cách gọi 911.
• Nghe thông báo của Xe tải Phát thanh của PPB. Nếu quý vị được yêu cầu giải tán, hãy
làm như vậy ngay lập tức và tuân theo các lệnh hợp pháp này. Thông báo của xe tải phát
thanh được đăng lại trên tài khoản Twitter của Cảnh sát Portland cho những người không
thể nghe thông báo.
• Hãy luôn cập nhật thông tin—Theo dõi Sở Cảnh sát trên Twitter @portlandpolice hoặc
đọc thông cáo báo chí tại www.portlandpolice.com
Hành vi phạm tội làm tổn thương cộng đồng của chúng ta, làm mất tập trung vào thông điệp và
lấy đi quyền của những người khác đang biểu tình một cách hòa bình. Việc phạm tội không được
bảo vệ về mặt hiến pháp. Hành phi phạm tội bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
• Đốt lửa và vật liệu cháy nổ,
• Phá hoại và làm hư hỏng tài sản,
• Hành vi tấn công
• Tàng trữ và/hoặc sử dụng vũ khí bất hợp pháp
• Cản trở giao thông bằng cách chặn đường và sự lưu thông phương tiện. Người đi bộ trên
cao tốc hoặc chặn đường cao tốc hoặc các tuyến đường chính là cực kỳ nguy hiểm và gây
rủi ro về an toàn tính mạng.
Hãy Luôn cập nhật Thông tin!
Sở Cảnh sát Portland sẽ phối hợp với các đối tác địa phương để duy trì cập nhật thông tin về an
toàn công cộng đã xác định cho công chúng. Để biết thông tin cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi
trên Twitter @PortlandPolice và Văn phòng Cảnh sát Trưởng Quận Multnomah @MultCoSO
Truy cập www.portlandpolice.com để đọc thông cáo báo chí, thông tin an toàn công cộng hoặc
để Yêu cầu Các phương tiện hỗ trợ ADA.
Để gửi lời khen ngợi hoặc khiếu nại về hành động của các thành viên của Sở, hãy truy cập Bộ phận Đánh
giá Cảnh sát Độc lập tại https://www.portlandoregon.gov/ipr/ hoặc gọi số (503) 823-0146.

